
KAPASİTE RAPORLARI 

Amacı ve faydaları 

Ülkemizde sanayi işletmelerinin kimlik belgesi sayılan Kapasite Raporlarının tespiti çalışmaları 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 1956 yılında başlatılmıştır. 

1975 yılında sanayi envanterinin saptanması ve harp silah ve vasıtalarının yurt içinden 

sağlanması amaçları ile Kapasite Raporlarının düzenlenmesi hususunda Bakanlar Kurulu 

Kararı yayımlanarak resmiyet kazanmıştır.  

Kapasite Raporu Nedir 

• Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, 

yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek 

amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı 

kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler için 

düzenlenen belgelerdir.  

Kapasite Raporunun Amacı 

• Kapasite raporları; ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik 

plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi 

sicil belgesi almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde 

kullanılmak amacıyla düzenlenirler.  

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Alanlar 

1. Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,  

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nda; ‘Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini 

makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el 

emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle 

devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği 

yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler 

sanayici sayılır. Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair 

enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim 

teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde şümulüne girer. Sanayi 

işletmelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline 

kaydettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil belgesinin icabında salahiyetli 

memurlara ibraz olunması mecburidir.’ hükmü yer almaktadır. 

 

 



2. Dahilde İşleme İzin Belgesi müracaatlarında,  
 

Dahilde işleme rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi 
içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme 
faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına 
dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir. Dahilde İşleme Rejiminin amacı, dünya 
piyasa fiyatlarında hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine 

uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve 

ihraç ürünlerini çeşitlendirmek olarak ifade edilebilir. 

 

3. Yatırım Teşvik Belgesi müracaatlarında,  

YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara 

uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade 

imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için 

düzenlenen bir belgedir. 

4. Resmi ve özel ihalelerde, (Kamu İhale Kanunu Genel Tebliği uyarınca; özel imalat 

süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi 

durumunda; iş deneyimini gösteren belgelerle birlikte alım konusu işe ilişkin üretim 

kapasite raporunun da istenilmesi zorunludur.) 

5. İmalatçı belgesi alımında,  Firmaların belirli miktardaki iş ve hizmeti belirli bir 

zamanda mevcut olanakları ile yapmaya yeterli olup olmadıkları tespiti amacıyla ilgili 

mercilere ibraz edilmek üzere düzenlenen bir belgedir.   

6. Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde 

7. Yurt içi ve yurt dışı kredi teminlerinde 

8. Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,   

9. Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,  

10. Elektrik fiyatlarında indirimli tarife müracaatlarında  

ayrıca;  

• Vergi incelemelerinde,  

• Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde 

kullanılmaktadır. 

 

Bilgi için 6141115/118 – Özge ERTÜRK HAKANOĞLU 


